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К О Н К У Р С 

За учешће на алпинистичком табору "Метеори 2022" 

 

ОРГАНИЗАТОР:  
Алпинистички Одсек "Јастребац" Крушевац у сарадњи са КА ПСС 

 

ВОЂА ТАБОРА: 

Ненад Трипковић 

 

ЦИЉ ТАБОРА: 

Пењање у сувој стени опремљених и полу опремљених смери висине од 50м до 

350м, почев од IV степена тежине по UIAA лествици и теже. 

Безбедно увођење неискусних и млађих пењача у дуже смери већих тежина. 

Предавање и отворена дискусија на тему: "Безбедност при извођењу 

вишерастежајних алпинистичких успона.". 

У избор улазе само пењачи са овереним звањем за 2022.г.. 

ОПШТЕ: 

На табору би се радили успони у стенама великих Метеора где има смери почев 

од III до IX степена тежина по UIAA лествици па и теже. Смери су углавном опремљене 

тако да се пењу углавном "мултипич" а има и традиционалних смери. Млађи алпинисти 

приправници имају услов да попну десет смери које су опремљене, на овом табору то би 

им било омогућено и са тим би испунили неке од услова за даље усавршавање. 

Такође и старији алпинисти приправници као и алпинисти би се опробали у 

тешкој и квалитетној стени и са тим подигли степен спремности алпинистичке заједнице. 

АОЈ које веде мање искусме пењаче обавезни су да обезбеде вође навеза за 

такве пењаче. 

 

ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: 

Време извођења табора је од 30. 04. до 05. 05. 2022 г. 

 

НАЧИН ПРЕВОЗА: 

Превоз ће бити организован путничким возилима или јавним превозом. 

 

СМЕШТАЈ: 

Смештај је у кампу "Вракос" цена је 12 еура/дан. 

 

ЦЕНА: 

Учесници сами сносе све трошкове. 

 

БРОЈ И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА: 

Број учесника је ограничен ! 



Критеријум и ранг листа учесника: Минимално звање Млађи алпиниста 

приправник или завршен летњи почетнички алпинистички течај, способност вођења у 

смерима IV степена тежине (UIAA лествица), Алпинистички Одсеци и Секције се 

обавезују да за мање искусне пењаче обезбеде искусне вође навеза. 

Ранг листа се прави на основу пењачких картона 2019 - 2020 - 2021. 

Комисија задржава право да на основу увида у пењачку активност пријављеног 

кандидата донесе коначну одлуку о прихватању учешћа на табору. 

Учесници ће добити од организатора и вође табора списак смерова који 

могу да пењу и дужни су да се тога стриктно придржавају. 

Учесници су у обавези да воде дневни извештај о успонима, укупан извештај 

остварених успона, као и да приложе 10 до 15 фотографија са истих. 

У избор долазе само кандидати који су редовно предавали пењачке картоне 

Комисији, пењачи који су учествовали на акцијама које је организовала КА ПСС у 2021 г. 

ко и пењачи који су својом активношћу у протеклом периоду допринели раду КА ПСС. 

Сви учесници су у обавези да поштују Правилник о безбедности и 

одговорности у извођењу планинарских активности ПСС, правила и упутства домаћина 

као и вође акције. 

Обавезно понети планинарску књижицу са маркицом за текућу годину. 

Молимо све који желе да учествују на табору да се пријављују у оквиру свог 

реално расположивог времена, својих финансијских могућности. Одустајање у задњи час 

без икаквог или објективног разлога сматраће се непоштовањем осталих учесника, 

домаћина и организатора овог табора, и утицаће на могућност Ваших даљих учешћа у 

активностима КА ПСС. Такође Вас молимо да не условљавате термине поласка и 

повратка са табора Вашим личним интересима и потребама а за све објективне разлоге 

КА ће сигурно имати разумевање. Учесници су у обавези да учествују на акцији у оквиру 

објављеног термина. Свако одступање од тог термина неће бити толерисано и сматраће 

се као самостална акција. Такође очекујемо да се сви ангажују у оквиру својих 

могућности што се тиче превоза и да се пријаве врше уз напомену дали сте спремни да 

ангажујете сопствени аутомобил. Путно осигурање је обавезно и сви учесници су дужни 

да га покажу на увид вођи акције на дан поласка. 

 

ПРИЈАВЕ: 

На e-mail alpinizam@pss.rs  

Сви учесници учествују на властиту одговорност. 
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А Л П И Н И С Т И Ч К И   Т А Б О Р  

М Е Т Е О Р И   2022 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ 

 
Сви учесници учествују на властиту одговорност. 

 

Планинарско друштво: ................................................................ 

АО или АС: ...................................................................................                                                

Име: ............................................................................................... 

Презиме: ........................................................................................ 

Адреса: ........................................................................................... 

Датум рођења: ............................................................................... 

Тел/моб: .......................................................................................... 

E – mail: ........................................................................................... 

Број пасоша: ................................................................................... 

Датум и место издавања :   ........................................................... 

Рок важења пасоша: ....................................................................... 

Носилац алпинистичког звања: .................................................... 

Датум стицања звања: ..................................................................... 

Значајнији успони: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

Изјављујем да сам свестан опасности и последица које могу да настану учешћем на 

овом табору и прихватам одговорност у потпуности на себе. 

Регистрациони лист послати на e-mail alpinizam@pss.rs са назнаком табор Метеори  

 
Датум подношења пријаве        Потпис 

 

___________________ 2022г.      ________________________________ 
 

mailto:alpinizam@pss.rs

